
ZAPISNIK 

 

Sa sjednice 8/17 Izvršnog odbora održane 26. rujna 2017. god. u prostorijama HKS-a, Trg Krešimira 

Ćosića 11, Zagreb. Sjednica je započela u 17.00 sati. 

PRISUTNI: predsjednik gosp. Ognjen Preost mr., glavni tajnik gosp. Željko Gagro mr., članovi: gđa. 

Dinka Kovačević, gosp. Josip Madirazza, gosp. Ivan Canjuga, gosp. Mladen Brezić, gosp. Milan Horvat, 

gosp. Domagoj Kindl i gosp. Domagoj Katić.  

Sjednici je nazočio i direktor reprezentacija gosp. Filip Rožmarić. 

Gosp. Branko Kovačić i gosp. Boško Milivojević ispričali su se sa sjednice. 

Gosp. Preost pozdravio je prisutne i predložio slijedeći: 

      DNEVNI RED 
 
 

1. Usvajanje zapisnika s prošle sjednice 
2. Problematika unutar zaprežne discipline – izlaže gosp. Katić 
3. Analiza nastupa preponske reprezentacije na BP u Bugarskoj – izlaže gosp. Rožmarić 
4. Aktivnost članova IO-a na planu rješavanja određenih donatora i sponzora za HKS 
5. Razno 

Dnevni red jednoglasno je usvojen. 

 

AD 1 

Zapisnik s prošle sjednice jednoglasno je usvojen. 

AD 2 

Gosp. Katić obavijestio je prisutne da je s nastupom reprezentacije na SP u Lipici zaključen veći dio 

zaprežne sezone. Preostao je još nastup na BP u Rumunjskoj. 

Gosp. Katić spomenuo je kako postoje određene nesuglasice između pojedinaca unutar discipline te 

nesuglasice oko reprezentacije. 

Smatra da su rezultati nastupa na SP u Lipici trebali biti bolji a kao jedan od razloga za lošije rezultate 

smatra ne korištenje vozača i konja iz postojećih resursa za takva natjecanja.  

Sva komunikacija vezana za zaprežnu disciplinu mora ići preko predstavnika discipline gosp. Katića. 

 

AD 3 

Gosp. Rožmarić pozdravio je prisutne te rekao da je detaljno pismeno izvješće s BP svima podijeljeno 

na početku sjednice. 



Gosp. Rožmarić na BP sudjelovao je i kao šef ekipe. HKS je kao i svake godine do sada sve odradio bez 

zamjerke i put je bio odrađen bez ikakvih problema. 

Konji su putovali prijevozničkom tvrtkom iz Mađarske s kojom HKS surađuje već nekoliko godina i sve 

je prošlo u najboljem redu. Putovanje jahača i ostalog osoblja također je proteklo u redu. 

 

AD 4 

Gosp. Preost ponovo je skrenuo pozornost članovima IO-a na potrebu veće aktivnosti oko angažiranja 

donatora i sponzora. 

Gosp. Preost rekao je da će se financijskim planom za 2018.god. određene stvari ukinut i da sve treba 

usmjerit k velikim natjecanjima u idućoj godini. 

 

AD 5 

Gosp. Ivo Jukić, vlasnik kobile Corazon Y Rosas koja se ozljedila na PH u preponskom jahanju 

održanom u srpnju u Mirnovcu, obratio se HKS-u u nekoliko navrata s optužbom protiv organizatora 

KK Mirnovec. Gosp. Jukić smatra da se kobila ozlijedila zbog nezadovoljavanja uvjeta za organizaciju 

natjecanja od strane organizatora. 

HKS je nositelj PH a KK Mirnovec je operativni organizator samog natjecanja. Nadzor je izvršen i sve je 

bilo u redu u tehničkom smislu. 

Svi prisutni članovi mišljenja su da vlasnik mora sam rješiti problem te da HKS nije nadležna 

institucija. 

Gosp. Gagro zadužen je za izradu prijedloga pravilnika o protokolu. 

Gosp. Gagro napomenuo je kako objave na webu mogu biti objavljene isključivo nakon autorizacije 

nadležnog odbora. 

Rok za kalendar natjecanja je 01.10.17.god. i natjecanja PH i CC-a moraju biti usklađena s nastupom 

reprezentacije kako ne bi dolazilo do preklapanja termina. 

Gosp. Preost zahvalio je prisutnima te zatvorio današnju sjednicu u 18.20 sati. 

 

 

 

 

 

 


